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REGULAMIN 

Ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych związanych z działalnością wydobywczą, 

rekultywacyjną i energetyką konwencjonalną „Węgiel brunatny – szansa i wyzwania” 

organizowanego przez  

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 

oraz PGE Gubin Sp. z o.o. 

 

Grupa docelowa projektu: 

Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych 1. i 2. stopnia, którzy ukończyli 

studia na kierunkach przypisanych do dziedzin nauk technicznych, ścisłych, przyrodniczych, 

społecznych, ekonomicznych, humanistycznych i kierunkach kształcenia z nimi powiązanych, 

którzy złożyli i obronili pracę w latach 2013-2014. 

 

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac badawczych, projektowych, koncepcyjnych i 

analitycznych, związanych merytorycznie z tematem przewodnim „Węgiel brunatny – szansa 

i wyzwania”. 

 

Celem konkursu jest: 

- wyłonienie twórczych, kreatywnych, innowacyjnych oraz oryginalnych/nowatorskich prac, 

których zadaniem wskazanie potencjalnych możliwości przemysłu wydobywczego i ener-

getyki węglowej, 

- wzrost świadomości wśród społeczeństwa na temat przemysłu wydobywczego i energetyki 

węglowej, 

- realizacja najciekawszych opracowań: publikacja, zamieszczanie na wydzielonych stro-

nach internetowych lub w periodykach wydawanych przez Uniwersytet Zielonogórski i 

PGE materiałów przygotowanych przez autorów zgodnie z wymogami wydawcy, 

- wdrożenie przedsięwzięcia i kampanii społecznych w regionie, 

- promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów szkół wyższych. 

 

Wymagania szczegółowe: 

- praca dyplomowa musi opisywać problem związany z tematyką konkursu, rozwiązując 

zagadnienie w zgodzie z warsztatem typowym dla prac dyplomowych; 
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- temat pracy wraz z krótkim opisem musi być wstępnie zgłoszony do koordynatora projek-

tu, wyznaczonego przez Uniwersytet Zielonogórski i PGE Gubin Sp. z o.o., przez dyplo-

manta w formie i czasie ogłoszonych na afiszu konkursowym; wymagana jest zgoda pro-

motora pracy na wzięcie udziału w konkursie jego dyplomanta; 

- zawiadomienia o konkursie oraz wymagane formularze będą umieszczone na stronie inter-

netowej http://www.uz-pge.uz.zgora.pl, rozkolportowane drogą elektroniczną jednostkom 

mogącym być zainteresowanymi uczestnictwem, według wykazu przygotowanego i zaak-

ceptowanego przez organizatorów, a także przekazane w formie elektronicznej i pisemnej 

stronom-organizatorom; 

- egzemplarz pracy dyplomowej należy przekazać w wersji elektronicznej (na płycie 

CD/DVD) do koordynatora projektu, wyznaczonego przez Uniwersytet Zielonogórski i 

PGE Gubin, w formie i czasie ogłoszonych na afiszu konkursowym; 

- pliki tekstowe muszą być zapisane w formacie zgodnym z MS Word oraz w formacie PDF, 

natomiast załączniki graficzne – mapy, zdjęcia, rysunki – w formacie JPG, TIF lub CDR. 

- prace na konkurs składają ich autorzy lub promotorzy; 

- do przedstawionej pracy należy dołączyć zgodę autora i promotora pracy dyplomowej na 

udział w konkursie, na formularzu zamieszczonym na stronie projektu; 

 

Organizacja konkursu: 

- prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną w składzie pięciu 

osób, reprezentujących Uniwersytet Zielonogórski i PGE Gubin; 

- Komisji przewodniczy Koordynator współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z PGE 

Gubin Sp. z o.o.; 

- prace oceniane będą biorąc pod uwagę rzeczowość, komplementarność, twórczość, krea-

tywność, innowacyjność oraz oryginalność/nowatorskość przedkładanego opracowania; 

- wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie wydzielonej dla opisywanego projektu, 

na portalu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz podane do wiadomości przez media lokal-

ne; 

- autorzy prac zostaną również pisemnie poinformowani o wynikach konkursu; 

- Komisja sporządza protokół swojej pracy uzasadniający dokonany wybór, a od decyzji 

Komisji nie przysługuje odwołanie; 

- wybrane przez organizatorów konkursu prace biorą udział w wystawach organizowanych 

przez Uniwersytet Zielonogórski i PGE Gubin Sp. z o.o.; 

http://www.uz-pge.uz.zgora.pl/
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- autorzy wskazanych przez Komisję prac dyplomowych otrzymają możliwość opublikowa-

nia wyjątków z nich w periodykach wydawanych przez organizatorów; zasady przygoto-

wania pracy do publikacji będą wskazane autorom indywidualnie. 

 

 

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują: 

I nagroda – 4 000 zł, 

II nagroda – 3 000 zł, 

III nagroda – 2 000 zł, 

dwa wyróżnienia po 1 000 zł. 

 

 

Zielona Góra; 21.02.2014 r. 

……………………………………… …………………………………… 

 


